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Hexatronic ansöker om patent
Hexatronic ansöker om patent för en lösning rörande störningar över elnätet.
Nya produkter som ansluts till elnätet ger upphov till flera nya störningsfenomen.
Dessa kan ligga utanför de krav som EMC direktivet ställer (den EU standard som
finns för att säkerställa att produkter ej avger otillåtna elektromagnetiska störningar).
Detta kan i sin tur ge upphov till oönskade effekter på och feltillstånd för andra
apparater eller produkter.
Hexatronics patentsökta lösning kan byggas in i antingen separata skyddsenheter
eller direkt i störningskällan. Lösningen är framtagen tillsammans med Swerea IVF i
Göteborg. Parterna har tidigare forskat på området.
Kommersialiseringen av ett eventuellt patent kan ske antingen genom att Hexatronic
produktifierar lösningen alternativt att lösningen licensieras ut till andra tillverkare och
intressenter.
”Vi har sett många fall av problem med nya störningar som kommer via elnätet. De
uppkommer till exempel från nya lågenergilösningar, tex LED-lampor. Problemen kan
yttra sig som problem med olika aktiva nätaggregat men även att kommunikation via
elnätet försvåras t.ex skulle problem med elmätare kunna uppstå” säger Gert Nordin,
VD för Hexatronic.
Ström & Gulliksson Intellectual Property Consulting är Hexatronics rådgivare i patentoch immaterialrättsfrågor.
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Hexatronic utvecklar, marknadsför och levererar produkter och komponenter för
bredbandskommunikation. Bolaget säljer sina produkter till operatörer, nätägare, återförsäljare
och systemintegratörer. Bolaget har en ledande, egenutvecklad produktportfölj inom segmentet
bredband över fiber till hemmet (sk FTTH). I sortimentet ingår även produkter för andra
kommunikationslösningar. Förutom detta affärsområde, Network, har bolaget ytterligare ett
affärsområde, Components, som är en ledande leverantör av bl.a. LED teknologi från ledande

leverantörer. Bolaget har sitt säte i Göteborg och har 8 st anställda. Hexatronic omsatte ca 36 mkr
räkenskapsåret 2009/10. För mer information se www.hexatronic.se.

